
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ [N] 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : อบต.ลําดวน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. อบต.ลําดวน ประชาสัมพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารชําระภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์
 
4. อบต.ลําดวน  ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจง้การประเมนิภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.อบต.ลําดวน รับชําระภาษี (เจา้ของทรัพยส์นิชําระภาษีทันท ีหรอืชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. เจา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 
กรณีทีเ่จา้ของทรพัยส์นิชําระภาษีเกนิเวลาทีก่ําหนด จะตอ้งชําระเงนิเพิม่ตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนด 
 
7. กรณทีีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของทรัพยส์นิ) ไม่พอใจการประเมนิสามารถอุทธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ได ้ภายใน 15 วัน 
นับแต่ไดรั้บแจง้การประเมนิ โดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้เจา้ของทรัพยส์นิทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันทีเ่จา้ของทรัพยส์นิยืน่อุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณคีําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 
และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูร้ับคําขอจ
ะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9.พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกว่าผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอห
รอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10.ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มอืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลว้เห็นว่ามคีวามครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชาชน 
 
11.จะดําเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่องทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรกิารสว่นตําบลลําดวน 
ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 31 วัน 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแตผู่รั้บบรกิารมายืน่คําขอ 
 

1 วัน กองคลัง 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
และแจง้การประเมนิภาษีใหเ้จา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชําระภา
ษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน 
นับจากวันทีย่ืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
(ตามพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ) 
 

30 วัน กองคลัง 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิโ์รงเรอืนและทีด่นิพรอ้มสําเนา เช่น 
โฉนดทีด่นิ ใบอนญุาตปลูกสรา้ง หนงัสอืสญัญาซือ้ขาย 
หรอืใหโ้รงเรอืนฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการพรอ้มสําเนา เช่น ใบทะเบยีนการคา้ 
ทะเบยีนพาณิชย ์ทะเบยีนภาษมูีลคา่เพิม่ 
หรอืใบอนุญาตประกอบกจิการคา้ของฝ่ายสิง่แวดลอ้ม
 สญัญาเช่าอาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล และงบแสดงฐานะการเงนิ 
(กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
6) 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผู◌้ใูชบ้รกิาร) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไม่มขีอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลลําดวน 

  
2) ศูนยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

3) ศูนยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทุนต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 2) 2. 

แบบคํารอ้งขอใหพ้จิารณาการประเมนิภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตศู์นยร์วมขอ้มูลการตดิต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 22/12/2563 

http://www.info.go.th/

